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PÖYTÄKIRJA

Sosiaali- ja terveyskeskus
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Vammaisneuvosto

AIKA: 16.5.2018, klo: 17.00
PAIKKA: Raision kaupungintalo, Csóngrad
JÄSENET: Janne Mäki-imppula (pj.) Turun Seudun Hengitysyhdistys ry

1§

Maarit Virkki

Killin kehitysvammaisten Tuki ry

Jussi Syrjälä

Raision Seudun Invalidit ry

Jere Jokinen

Raision Seudun Viittomakieliset ry

Matti Järviö

Kynnys ry Turun toimikunta

Riitta Nikkonen

Sotainvalidien Veljesliiton Raisio-Maskun osasto ry

Marja Rosu

Raision Seudun Sydänyhdistys ry

Helena Eskonmaa

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry

Maija Räsänen (vpj.)

Raisio-Naantali Fountain House ry, Karvetin Klubitalo

Ari Jalonen

Raision kaupunki, tekninen keskus

Leena Tuikkala (siht.)

Raision kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Janne Mäki-Imppula avasi kokouksen klo 17.00

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN
Asialista hyväksyttiin.

4§

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

5§

VAMMAISPALVELUT ESITTÄYTYMÄSSÄ
Raision vammaispalveluista johtava sosiaalityöntekijä Hannele Leppänen, sosiaalityöntekijä Anna
Mikola ja ohjaaja Katja Hautalahti olivat kutsuttuina vammaisneuvoston kokoukseen.
Vammaispalveluiden toimisto sijaitsee entisessä Teletalossa, osoitteessa Kirkkotie 10. Vastaanotto
tapahtuu ajanvarauksella.
Anna Mikolan vetämä esityksen Power Point- diat tulevat pöytäkirjan liitteeksi. Esityksessä käytiin
läpi vammaispalveluiden asiakasmääriä ja tehtäviä. Asiakkaiden ikäjakaumasta kerrottiin, että
Raisiossa olevasta 300 vaikeavammaisesta asiakkaasta 10 % on alle 18-vuotiaita, 65 % on 18-64vuotiaita ja 35 % on 65-vuotta täyttäneitä.
Keskustelua käytiin siitä, että jokainen asiakastapaus käydään yksilöllisesti läpi. Vammaispalveluissa
ei ole käytössä kattavaa listaa sairauksista, eivätkä päätökset perustu pelkästään diagnoosiin.
Yhteistyö on tärkeänä pohjana päätöksenteolle. Esimerkiksi asunnon muutostöissä tarvitaan
teknisen osaston tukea. Lain mukaan päätös pitää valmistua kolmessa kuukaudessa, mutta toki ne
tehdään tätä aikaisemminkin, mikäli se on mahdollista.
Vammaisneuvostoa kiinnosti myös Kelan osallisuus kustannuksista. Päätöksiin tarvittavat
määrärahat tulevat vammaispalveluiden mukaan täysin kaupungin rahoista. Tarkemmin budjetista
on liitteenä olevassa esitysmateriaalissa. Sotesta ja siihen liittyvästä henkilökohtaisesta budjetista
myös kysyttiin, mutta siihen ei kenelläkään ole tässä kohtaa varmoja vastauksia. Näyttäisi siltä, että
asiakkaalle tulee valinnanvapauden myötä paljon vastuuta. Esimerkiksi valitusoikeus asiakkaalla
tulee ilmeisesti olemaan suoraan palveluntuottajalle. Tämä voi tuoda haasteita vaikeasti
vammaisen tilanteeseen.
Vammaisneuvosto kysyi myös asiakastyytyväisyydestä ja sen mittaamisesta vammaispalveluissa.
Vammaispalveluiden mukaan kehittämistyö ei ole ollut mahdollista aikaisemmalla
henkilöstömäärällä, mutta tähänkin on tavoitteena tulla muutosta ja asiakastyytyväisyyttä pyritään
selvittämään. Se on myös pohdittavana, että miten tämä toteutuu. Luultavasti yhteistyötä tehdään
aikuissosiaalityön kanssa, jossa on meneillään asiakastyytyväisyyskysely.
Etukäteen vammaisneuvosto oli pyytänyt tietoa kuljetuspalveluiden käyttöasteesta. Sitä
vammaispalveluista ei ollut mahdollista lyhyessä ajassa selvittää. Vammaispalveluista tuotiin esiin
se, että erityistä Raision kuljetuspalveluissa on se, että koko vuoden matkat myönnetään
kerrallaan, jolloin niitä voi käyttää joustavasti, esim. toimintakyvyn ja elämäntilanteen mukaan.
Vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä kiitti vammaisneuvostoa lausunnosta
kuljetuspalveluiden kilpailutukseen liittyen. Kilpailutus valmistuu lokakuun lopussa, ja asia tulee
vammaisneuvoston nähtäväksi siinä vaiheessa. Kilpailutukseen osallistuville kunnille tulee jokaiselle
oma sopimuksensa. Vammaisneuvoston toiveeseen toiminnallisten lähikuntien mukaan
ottamisesta kuljetuspalveluihin, vammaispalveluista otettiin kantaa, että sellainen käsite on
olemassa ja otetaan huomioon erityisin perustein. Tässä on olemassa tietty kilometriraja (50-60
km).

6§

MUUT ASIAT
Muistutettu, että Turussa järjestetään 17.5.18 Helppo liikkua-päivä.

Jussi Syrjänen oli selvittänyt, että koulutuksen saaminen Invalidiliitossa toimivalta
esteettömyysasiamieheltä on mahdollista ja se on maksutonta. Tarkemmin asiasta sovitaan
tuonnempana.

Teknisen oaston Ari Jaloselle esitettiin kysymys terveysristeyksen käytävän kaiteen asennuksesta.
Jalosen mukaan tämän asian pitäisi olla työn alla. Myös Friisilän talon tiloissa toimivan
käsityökeskuksen puuttuvista luiskoista muistutettiin teknistä osastoa. Tähän on tulossa muutosta
ilmeisesti syksyllä.

7§
Muissa asioissa käsiteltiin lahjoitusta, josta tullut aikaisemmin sihteerille viestiä Lions Club Raision
Heikki Voutilaiselta. Lions Club Raisio haluaisi lahjoittaa pienen summan keräämänsä rahaa raisiolaisten
vammaisten nuorten tai lasten liikuntaharrastukseen tai vastaavaan Sovittu kokouksessa, että Maarit Virkki
on yhteydessä Heikki Voutilaiseen ja sopii asiasta. Ehdotuksena on, että summa tulisi esimerkiksi
luistelutukiin.
Lopuksi sovittiin, että seuraavassa kokouksessa suunnitellaan syksyn ohjelmaa.

8§

SEURAAVAT KOKOUKSET
13.6 klo 17.00

Kokous päättyi klo 18.25

Janne Mäki-imppula

Leena Tuikkala

Puheenjohtaja

Sihteeri

